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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 3401 
ENT.: 2848 
PROC. Nº: 

 DATA 
23/06/2014 

 
ASSUNTO: 

  

RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1132/XII/3.ª  
 

 

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia 

do ofício n.º 2337, de 23 de junho, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, sobre o assunto supra mencionado. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



MAOTE - Of. N .. 2337 
Data:23-06-2014 
25.10. 

GOVERNO DE MINISTÉRIO DO AMBIENTE. 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA PORTUGAL 

Exma. Senhora 
Dr." Marina Resende 
Chefe do Gabinete da Senhora Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade 

Assunto: 	Resposta à Pergunta n.O 1132/XII/3', de 28 de fevereiro, apresentada pelos Deputados do 
CDS-PP 

Encarrega-me o Senhor Ministro do .Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, em resposta à 

Pergunta n.o 1132/ XII / 3", de 28 de fevereiro, de informar V. Exa. do seguinte: 

O primeiro trimestre de 2014 ficou marcado por tempestades mais frequentes que o normal e de 

forte intensidade, com grande poder de destruição sobre os sistemas de proteção e estruturas 

instaladas na linha da frente da orla costeira, registando-se galgamentos oceânicos em vários pontos 

do litoral do país . 

Verificou-se por isso a necessidade de maiores es forços adminis tra tivos e financeiros, bem como de 

articulação entre múltiplas autoridades, nomeadamente entre a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), autoridades marítimas, municípios e entidades de proteção civil. Desde janeiro, estas entidades 

procederam ao levantamento de todas as ocorrências de danos e registo de alterações nos perfis das 

praias, denotando a necessidade de intervenções urgentes nos locais mais afetados. 

Nesse sentido, o Governo, através do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, desenvolveu, de imediato, iniciativas extraordinárias com vista à reparação dos estragos e 

minimização de riscos para pessoas e bens. 

Entre estas, destaca-se a abertura de um importante apoio, com fundos conseguidos num prazo 

excepcionalmente curto a partir do Programa Operacional Valorização do Território (pOVT) , 

permitindo candidaturas de municípios financiadas a 100% e com o apoio técnico da Agência 

Portuguesa do A mbiente, estando disp01úvel uma verba de 15,8 milhões de euros para as 

intervenções prioritárias, mediante candidatura apresentadas pelos municípios. 

Paralelamente, para o distrito de A veiro, e na sequência das prioridades já iden tificadas, a APA tem 

em fase de execução desde meados de maio a empreitada de "Reabilitação de troços das defesas 

aderentes de Esmoriz, de Cortegaça e do Furadouro", cujo investimento estimado é de cerca de 700 
mil euros (incluindo IVA) com um prazo de execução de 4 meses. Em execução também desde maio 

encontra-se ainda a empreitada de "Alimentação Artificial da Praia da Barra". O custo estimado desta 

intelvenção é de cerca de 650 1M euros (incluindo 1VA), com um prazo de execução de 4 meses. 
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GOVERNO DE MINISTÉRIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIAPORTUGAL 

Apesar de não estar localizada no distrito de Aveiro, mas sim no distrito de Coimbra, e relativamente 

à praia da Tamargueira, a APA tem em fase de consignação a empreitada de "Proteção Marginal da 

Frente Marítima da Praia da Tamargueira e Costa de Lavos, Figueira da Foz", cujo investimento 

estimado é de cerca de 300 mil euros (incluindo IV A) e o prazo de execução de 7 meses, estando 

previsto o início dos trabalhos ainda no corrente mês, Todas estas intervenções estão devidamente 

enquadradas e orçamentadas no referido Plano de Intervenção de Proteção do Litoral, estando 

igualrnente incluidas no Programa de Ação de Proteção e Valorização do Litoral- PAPVL 2012-2015, 

todas elas inscritas com a prioridade máxima. 

Reftra -se ainda que, nos últimos cinco anos, no distrito de Aveiro, o volume de investimentos já 

realizado, decorrente de medidas de proteção e defesa do litoral nesta zona, ascende aos 

€13,900.000,OO. 

Com os melhores cumprimentos, 

hejé do Gabinete 

-~~ 
Palllo Lopes Marcelo 

/FN/SM 
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